




Зміст фахового вступного випробування 
 

Вступний іспит являє собою двоетапний процес розв'язання задач з 
базових дисциплін бакалаврського курсу: «Теорія прийняття рішень», 
«Математичні методи дослідження операцій», «Алгоритми на дискретних 
структурах» (перший етап, розрахований на розв’язання двох задач протягом 
однієї години) та другий етап (варіативна частина) з дисциплін «Організація баз 
даних та знань», «Робота з віддаленими базами даних», «Інтелектуальний аналіз 
даних», «Системне  програмування», «Системний аналіз», «Проектування 
інформаційних систем».  

При виконанні базової частини екзаменаційної роботи перевіряється 
повнота та правильність використання алгоритмів розв’язання задач та 
отриманого результату. 

При виконанні варіативної частини - повнота та глибина розробки 
комплексної задачі, якість оформлення роботи та програмної документації, 
діаграм потоків інформації, структури баз даних відповідно до завдання. 

Також надаються відомості про свою поточну та майбутню науково-
дослідну діяльність у якості магістранта. 

 
 Критерії оцінювання роботи 
Критеріями оцінки екзаменаційної роботи (базова частина) є 

правильність використання алгоритмів розв’язання та отриманого 
результату; (варіативна частина) повнота та глибина розробки комплексної 
задачі, якість оформлення роботи та програмної документації. Максимальна 
кількість балів за кожну задачу (завдання) вказана в екзаменаційних білетах.  

Доповнення відповіді за межами відведеного на екзамен часу 
забороняється. 
 У цілому: максимальні бали базової частини розподіляються 
наступним чином: завдання 1 - 40  балів; завдання 2 – 30  балів; завдання 3 
– 40  балів; завдання 4 - 20  балів (всього 130 балів); максимальні бали 
варіативної частини розподіляються наступним чином: завдання 1 – 50 
балів, завдання 2 – 20 балів (всього 70 балів). 
 Загальна сума балів – 200. 
 Підсумкова оцінка виставляється на підставі усіх виставлених за роботу 
оцінок після відповідного обговорення і заноситься в екзаменаційну відомість. 
 Іспит складено, якщо вступник набрав не менше 100 балів. 
 

Для успішного складання іспиту абітурієнт повинен  З Н А Т И :  
- типові проектні процедури аналізу і синтезу; 
- змістовні та формалізовані постановки задач оптимізації; 
- суть та методи розв'язку основних задач математичного програмування: 

лінійного, нелінійного, дискретного, динамічного; 
- показники та резерви підвищення ефективності методів в умовах їх 

застосування до задач оптимального проектування; 
- основи математичного моделювання, принципи побудови математичних 

моделей; 



- основи розробки математичних моделей фізичних об'єктів; 
моделювання процесів теплопередачі та термопружності; 

- принципи інформаційного моделювання предметної області та 
побудови моделей даних; 

- структуру реляційної моделі даних, основи проектування реляційних 
баз даних засобом декомпозиції; 

- операції реляційної алгебри; основи мови структурованих запитів 
SQL; 

- функціональні можливості систем управління базами даних; 
- технології розробки прикладень баз даних і знань, ієрархій класів, їх 

методи і властивості у відповідному засобі розробки, сучасні програмні 
технології для організації таких прикладень; 

- методику оцінювання якості проектування технічних систем та систем 
обробки інформації; 

- загальні методи організації та управління проектами зі створення 
програмних продуктів. 

 
В М І Т И :  

- аналізувати предметну область проектування та вимоги користувачів, 
формалізувати результати вивчення, мету і задачі інформаційної системи; 

- розробляти математичну модель системи, процесу чи явища і 
реалізовувати відповідну програму для розв'язання задачі на ПЕОМ;  

- застосовувати методи моделювання та оптимізації для аналізу і 
синтезу об'єктів проектування; 

- формулювати та розв'язувати екстремальні задачі методами 
безумовної та умовної оптимізації, лінійного, дискретного та динамічного 
програмування; 

- проводити вибір та прийняття оптимальних рішень в умовах 
визначеності, риску та невизначеності; 

- оцінювати ефективність застосування альтернативних алгоритмів при 
розв'язанні конкретних задач оптимального проектування; 

- встановлювати допустимість одержаних розв'язків; 
- розробляти інформаційні моделі предметних областей засобом ER- 

діаграм і одержувати попередні набори відношень по правилам виводу; 
виконувати проектування відношень в нормальній формі Бойса-Кодда засобом 
декомпозиції; 

- розробляти дружній інтерфейс користувача, забезпечувати надійність 
функціонування програмних комплексів для ведення та обробки баз даних; 

- здійснювати багатоаспектний аналіз об'єктів проектування; 
- здійснювати системний аналіз на різних етапах життєвого циклу 

систем обробки інформації; 
- відстежувати системи та процеси обробки інформації; 
- приймати, обґрунтовувати та оформляти проектні рішення; 
- здійснювати аналіз і формалізацію вимог до програмних продуктів; 

виконувати обґрунтований вибір моделі створення програмних продуктів; 



- виконувати автоматизоване проектування програмних продуктів згідно 
до обраної моделі; 

- використовувати типові проектні рішення (шаблони проектування); 
виконувати розробку програмних продуктів із використанням сучасних 
методик; 

- здійснювати обґрунтований вибір інформаційних технологій та 
відповідних інструментальних засобів; 

- виконувати автоматизоване тестування програмних виробів; 
виконувати автоматизоване інтегрування модулів програмних виробів; 

- виконувати виготовлення проектної та експлуатаційної документації;  
- розробляти та здійснювати комплекс заходів із впровадження та 
підтримки програмних продуктів. 
 

 
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 
1 Математичні методи дослідження операцій 

 
Тема 1. Критерії оптимізації Поняття оптимального проектування. 

Класифікація процедур синтезу. Вибір критерію оптимальності. 
Багатокритеріальність. Поняття ефективної точки та області компромісів. 
Способи згортки векторного критерію. Частинні критерії, адитивні, 
мультиплікативні, максимінні, булеві. 

Тема 2. Лінійне програмування. Постановка задачі. Канонічна форма 
запису задачі ЛП. Властивості розв'язку задачі ЛП. Графічний метод 
розв'язання задачі ЛП. Розв'язання задач лінійного програмування. 
Симплексний метод розв'язку задачі ЛП. Метод побудови опорних планів. 
Знаходження оптимального розв'язку. Транспортна задача ЛП. Постановка 
транспортної задачі. Побудова початкового опорного плану. Метод 
потенціалів. Відкриті моделі транспортної задачі. 

Тема 3. Сутність динамічного програмування. Загальна схема. Побудова 
функціональних рівнянь. Алгоритм методу динамічного програмування. 
Використання методу динамічного програмування в задачі про вибір 
траєкторії 

Тема 4. Методи прийняття рішень. Класифікація задач прийняття рішень. 
Невизначеність і стохастичність. Прийняття рішень в умовах риску та 
невизначеності. Критерії вибору оптимальної стратегії: Вальда, Гурвиця, 
Лапласа, Севіджа. Прийняття рішень в умовах конфліктних ситуацій. Теорія 
ігор. Розв'язок матричних ігор. Основна теорема теорії матричних ігор. 
Графічний метод розв'язку матричних ігор. Алгоритм розв'язку матричних 
ігор. 

2 Моделювання систем 
 
Тема 1. Створення математичних моделей об'єктів та процесів 

автоматизації в комп'ютерних інформаційних системах при рішенні 



організаційно-економічних та конструкторсько-технологічних задач. 
Установлення параметрів математичної моделі об'єктів та процесів. 

Тема 2. Аналіз адекватність моделі реальному об'єкту чи процесу. 
Обробка результатів моделювання. Освоєння спеціалізованих комп'ютерних 
систем і програмних продуктів для моделювання систем. 

 
3 Організація баз даних та знань 

 
Тема 1. Інформаційне моделювання предметної області та датологічне 

проектування систем баз даних і знань. Поняття моделі даних, схеми 
структури даних. Етапи проектування БД. Модель "сутність-зв'язок" і її 
основне призначення. Діаграми ER-екземплярів і ER-типу на прикладах. 
Концепції агрегації, узагальнення, використовувані при об'єднанні локальних 
представлень. Цілі проектування БД. Проблеми вилучення, вставлення і 
модифікації. Реляційна база даних як сукупність відношень. Функціональні 
залежності (ФЗ) як один з видів залежностей між атрибутами. Нормальні 
форми відношень. Загальний підхід (алгоритм) побудови БД з використанням 
ER-способу і отримання набору попередніх відношень безпосередньо з ER-
діаграм. Загальний підхід (алгоритм) до проектування засобом декомпозиції. 
Поняття нормалізації і декомпозиції. 

Тема 2. Теоретичні питання обробки даних та принципи розроблення 
прикладень баз даних і знань. Реляційна алгебра і її призначення. Операції 
реляційної алгебри. Мова SQL, її призначення і різновиди. Базові оператори 
мови SQL і їх функціональне призначення. Основи технологій ODBC, OLE DB, 
ADO. Системи управління базами даних. Утілити засобів розробки для 
створення таблиць БД та їх адміністрування. Основні класи та компоненти 
засобів розробки для організації прикладень БД, їх властивості та методи. 
Вимоги до систем баз даних, реалізація яких забезпечує надійність їх 
роботи і збереження цілісності даних. Основи документування додатків, 
побудови довідкової підсистеми. 

 
4 Системний аналіз 

 
Тема 1. Загальні положення теорії систем. Методи аналізу складних 

систем. Методи системного аналізу. Класифікація систем. Приклади систем 
різних типів. Задачі вивчення систем: представлення, розрахунок, аналіз та 
синтез. Проблеми вивчення систем. Моделі систем. Класифікація моделей. 
Формальні моделі складних систем. Математичні аспекти побудови моделей 
складних систем. Поняття та принципи декомпозиції системи. Побудова I-АБО 
дерев для декомпозиції предметної області, об'єктів проектування та 
програмних систем. Побудова діаграм активностей (SADT) для формалізації 
бізнес-процесів та процесів обробки даних. Життя систем. Показники 
розвитку систем. Характеристика функціональних, технологічних, 
економічних та антропологічних показників. Поняття показників якості та 
ефективності. Показники якості: швидкості, завантаження та інші. Показники та 
критерії ефективності. Загальні поняття, призначення мережі Петрі. 



Принципи функціонування мереж Петрі. Види задач, які вирішуються за 
допомогою дерев рішень. Алгоритми побудови дерев рішень. 

Тема 2. Системний аналіз при створенні систем обробки інформації. Цілі 
розробки програмних продуктів. Типові підходи до застосування ЕОМ для 
рішення розрахункових задач. Характеристика програмних продуктів (ПП). 
Взаємодія складових частин ПП. Функції модулів ПП. Оболонка ПП, її схема 
та функції. Показники якості програмних виробів. Поняття 
автоматизованого робочого місця (АРМ), його призначення. Принципи 
побудови АРМ. Типова структура АРМ. Види зв'язності між модулями. 
Зчеплення модулів та його види. Послідовність проектування модулів 
програмного засобу. Поняття метрики. Метрики зв'язності класів. 

 
2 Технологія створення програмних продуктів 

 
Тема 1. Аналіз та формалізація вимог до програмного продукту. 

Планування процесу виробництва програмного продукту. Проектування 
програмних продуктів з використанням сучасних методологій. Особливості 
створення ПП; життєвий цикл ПП; основні характеристики ПП; сучасні моделі 
та методології створення ПП; основні моделі взаємодії із замовником ПП, їх 
правові аспекти; планування у сучасних методологіях створення ПП; 
особливості проектування ПП з використанням сучасних методологій; 
основні етапи процесу проектування ПП; архітектура ПП; проектні моделі; 
використання UML для проектування; шаблони проектування; антишаблони. 

Тема 2. Реалізація, тестування та впровадження програмних продуктів. 
Особливості сучасних методологій розробки ПП; стилі кодування; розробка, що 
базується на тестуванні; модульне тестування; шаблони розробки; 
реорганізація програмного коду; шаблони реорганізації програмного коду; 
архітектура та функціонування сучасних інформаційних платформ; особливості 
розробки ПП у межах інформаційної платформи; тестування та налагодження 
ПП; шаблони налагодження; інтеграція елементів ПП; загальні заходи 
впровадження та підтримки ПП. 
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Приклади білетів основної та варіативної частин наведені у додатках А, Б. 

 



Додаток А 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  № (приклад) 
БАЗОВА ЧАСТИНА  

(загальна кількість балів -130: 3авдання 1 - 40; завдання 2 – 30; завдання 3 – 40; завдання 4 - 20) 

Завдання 1.Методом мінімального елемента знайти початковий опорний план транспортної задачі, заданої 
наступною таблицею і обчислити відповідні транспортні витрати Z (для опорного плану). 

Постачальники Споживачі Запаси 
В1 В2 В3 В4 

А1  8  3  4  3 115 
    

А2 
 5  3  7  2 63 

    
А3 

 1  1  4  4 20 
    

Потреби 151 49 67 82  
 
Завдання 2. Вказати точку, в якій 
досягається максимальне значення 
цільової функції 21 22)( xxxz += , 
при системі обмежень, вказаній на 
рисунку. 
 

 
Завдання 3. Фірма виробляє три продукти A,  B і С, ринок збуту яких необмежений. Кожен продукт повинен 
бути оброблений кожною з машин МI, МII, МIII. Час обробки в годинах для кожного з виробів A і B наведено в 
таблиці. Час роботи машини МI, МII, МIII відповідно 36, 46 і 52 годин на тиждень. Прибуток від виробів 
становить відповідно 225 і 310 грн. Фірмі треба визначити тижневі норми випуску виробів A, B і С, максимізує 
прибуток. Запишіть математичну модель задачі. 

Вид 
продукту 

Час обробки (годин) 
МI МII МIII 

А 0,5 0,4 0,2 
В 0,25 0,3 0,4 
С 0,1 0,8 0,05 

Завдання 4.При аналізі парної гри з нульовою сумою отримано матрицю платежів  М. Знайти нижню та верхню 
ціни гри, визначити, чи має гра розв’язок у чистих стратегіях. 

 
 
 
 



Додаток Б 
 

 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  № (приклад) 
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА  

(загальна кількість балів -70: 3авдання 1 - 50; завдання 2 - 20) 
1 Розробити інформаційну систему для автоматизації обліку та обробки даних, для цього: 
1.1 Розгляньте наведену нижче таблицю. Для описаної в ній предметної області визначить діючі об'єкти 

й зв'язки між ними. Побудуйте діаграму ER-типу, поясніть уведені ступені зв'язку й класи приналежності 
сутностей діаграмами ER-екземплярів. За відповідними правилами отримайте набір відношень. 

 
Найменування 

предметної  
області 

Найменування груп атрибутів, що описують предметну область, та приблизний 
перелік атрибутів 

Житловий фонд 
підприємства 

БУДИНКИ 
Код будинку 
Тип будинку 
Термін здачі в 
експлуатацію 
Адреса перебування  
Загальна житлоплоща 
Кількість квартир (кімнат) 

ПРАЦІВНИКИ, що отримали  
житло 
Табельний номер 
Прізвище 
Ім'я 
По батькові 
Дата народження 
Родинний стан 
Кількість дітей 
Посада 
Місце проживання 
Поточна житлоплоща на 
члена родини  
Номер у черзі на житло 

ОДЕРЖАННЯ ЖИТЛА 
Дата одержання 
Загальна отримана 
житлоплоща 
Житлоплоща на члена 
родини 

1.2 Напишіть на мові SQL оператори CREATE TABLE, що створять отримані вище таблиці, і складіть 
запит за допомогою оператору SELECT, що здійснює побудову й відбір записів, які задовольняють наступним 
критеріям: 
1) містять інформацію про працівників, що одержали житло в конкретному будинку; 
2) містять інформацію про середній вік працівників, що одержали житло в зазначений період часу; 
3) містять інформацію про будинки і про загальну житлоплощу житла в кожному будинку, які були отримані 

працівниками з посадами, які входять у зазначений список значень 
 

2 Навести відомості про свою поточну та майбутню науково-дослідну діяльність, для цього: 
2.1 Визначте мету дослідження, сформулюйте завдання дослідження.  
2.2 Перелічить особисті опубліковані роботи (у тому числі в співавторстві), за які, залежно від їхньої 

якості, автор може одержати додаткові бали. 
 
 


	ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  № (приклад)
	ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  № (приклад)

